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DESEMPENHO MARCANTE DO SERVIÇO SOCIAL
NO PRIMEIRO SEMESTRE/2019 DA NOVA GESTÃO

Assistentes Sociais Christiane, Fátima, Admnistrativa Ramilly, assistente 
social Mônica e Dra. Henriqueta, Diretora de Saúde e Bem-Estar ao centro.

No primeiro semestre da nova gestão tivemos um desem-
penho marcante, com um crescimento expressivo no 
número de atendimentos e prestação de auxílios. Entre os 
serviços prestados promovemos a abertura de processo 
do Saúde Caixa, atendimento celular de emergência, 
auxílio anestesia titular e cônjuge, auxílio funeral titular, 
auxílio instrumentador titular e cônjuge, doação de paco-
tes de fralda, pedido de reembolso do Saúde Caixa e 
visitas hospitalares. 

A frente do nosso Serviço Social está Maria de Fátima 

administra o setor com maestria. Há mais de 30 anos, ela 
lidera uma equipe focada em prestar um serviço não só 
de excelência e comprometimento, como também com a 
preocupação de acolher e recepcionar bem todos os 
nossos associados. Seu setor está sob os cuidados da 
Diretoria de Saúde e Bem-Estar na pessoa Dra. Henriqueta 
da Ascenção Aguiar Coelho, que comunga dos mesmos 
objetivos.

Torna-se importante comunicarmos que essa nossa 
-

são de contracheques. Os atendimentos são realizados 
em nossa sede, no 11° andar do Edifício CAIXA, no centro 
do Rio de Janeiro. 

Com o atendimento do Serviço Social, queremos que 
nossos associados tenham cada vez mais consciência de 
seus benefícios, e que sob nossa administração, os 
mesmos poderão ser ampliados. Para mais informações, 
acesse o site www.uneicef.com.br ou através do telefone: 
(21) 2262-0767.

  www.uneicef.com.br         OUT- NOV - DEZ/2019

O Serviço de assistência social da UNEICEF é voltado para 
prestar um atendimento de qualidade para nossos asso-
ciados, oferecendo uma rede de apoio nos momentos 
mais difíceis da vida. A equipe está pronta para prestar 
auxílio quanto às informações sobre internação, funeral e 
médicos credenciados, além de oferecer visitas hospitala-
res e domiciliares (quando se faz necessário), além dos 
companhamentos dos processos na área de assistência e 
emergência 24h, entre outros.

Atendimento presencial ao público no setor de serviço 
social de segunda à sexta feira de 10 às 15:30h.
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EDITORIAL MARIA DO AMPARO

 "Liderança é ação, e não posição.” - Donald McGannon

Foto: Solange Rossini

CUMPRINDO METAS

A gente fica dizendo “nem acredito”, mas estamos a 
apenas dois passos de um Novo Ano, caminhando 
com dificuldade no difícil dia-a-dia deste 2019, injus-
tamente extorquidos por um equacionamento que 
premia malfeitores e pune os que honestamente 
trabalharam ou ainda estão laborando dignificando 
o nome da CAIXA.

Sem esmorecer atingimos metas, destacando nesta 
edição, logo na página 2, a eficiente atuação do 
Serviço de Assistência Social da nossa UNEICEF, 
cuja dedicada e incansável equipe pratica verdadei-
ramente, “o amor é dar-se”!

Nas paginas 4 e 5, o vigoroso discurso proferido no 
Senado, por nossa colega Maristela Guerra, a 
respeito da FUNCEF e o incômodo Equacionamento.

Na página 6, encontramos recentes notícias sobre a 
Operação Greenfield e FUNCEF, que podem (se 
Deus quiser!), trazer algum alívio nos equaciona-
mentos que pagamos.

Divulgamos mais uma vez, na página 7, o Convênio 
celebrado com a UNIMED, para planos de Saúde e 
por falar em Saúde, tratamos nas páginas 8 e 9, de 
importantes informações sobre Saúde CAIXA, onde 
são detalhados os principais problemas e desafios 
enfrentados pela equipe que atua nessa área.

E atenção: na próxima terça feira, dia 19/11, teremos 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para discutir 
ingresso de diversas ações que nos beneficiarão, 
tais como: IR no equacionamento, ação sobre a 
Tábua de Sobrevivência utilizada no saldamento e 
diferenças atinentes ao FGTS, demandas que estão 
a cargo do brilhante advogado, Dr. Thiago D’Avila 
Fernandes, que nos brinda com uma Nota Explicati-
va sobe IR na  página 11.

Nas páginas seguintes, descontração, veja e partici-
pe dos nossos saudáveis e sempre interessantes 
passeios culturais e as festas celebradas e venha 
com a gente para estarmos sempre juntos, porque 
em nossas mãos, Economiários, estão a vida da 
FUNCEF e da CAIXA.

FELZ NATAL! FELIZ 2020! SAÚDE! PAZ! 
ALEGRIAS!
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Inicialmente gostaria de cumprimentar todos os parlamentares 
presentes na pessoa da Senadora Soraya Tronicke, gostaria de 
cumprimentar todos os colegas da Caixa na pessoa do nosso 
Vice-Presidente, Sr Roney Granemann, gostaria também de 
cumprimentar e agradecer a presença dos participantes da 
FUNCEF e os que também estão nos assistindo. 
Agradecer a Anberr pela confiança de estar aqui representando 
os participantes da FUNCEF e em especial os participantes do 
Plano Reg Replan não saldado!
Queremos agradecer inicialmente aos Senadores Alessandro 
Vieira, pela inclusão da FUNCEF na Audiência Pública realizada 
em 12 de Junho, à Senadora Soraya Tronicke pela realização 
desta Audiência, ao Senador Paulo Paim por ter aceito os respec-
tivos Requerimentos e a todos os Parlamentares que de forma 
empática se sensibilizam e lutam por nós.
Somos um grupo apartidário de aposentados da CAIXA e Partici-
pantes da FUNCEF de vários estados, que independente de suas 
escolhas políticas, passaram a acompanhar de perto e com 
grande preocupação e expectativa a situação da FUNCEF, já que 
vemos refletir mensalmente nos nossos contracheques, o peso 
dos equacionamentos.
Como todos já sabem, a CPI dos Fundos de Pensão, presidida 

  www.uneicef.com.br         OUT- NOV - DEZ/2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA EM 29/10 NA COMISSÃO 
DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 
DO SENADO SOBRE IRREGULARIDADES NA FUNCEF

A AUDIÊNCIA PÚBLICA FOI PRESIDIDA PELA SENADORA SORAYA TRONICKE (PSL-MS), COM A 
PARTICIPAÇÃO DA REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS BENEFICIÁRIOS 
REG/REPLAN DA CAIXA (ANBERR), MARISTELA GUERRA, DO PRESIDENTE DA FUNCEF, RENATO 
AUGUSTO ZAGALLO VILLELA, DO VICE-PRESIDENTE DA CAIXA E RONEY DE OLIVEIRA 
GRANEMANN E DE THIAGO SOUZA SILVA, DIRETOR DE FINANÇAS E CONTROLADORIA DA CAIXA,

pelo Deputado Efraim Filho, iniciou em Agosto de 2015 e apurou 
em valores da época, um prejuízo de 113.4 bilhões, ocorrido no 
período de 2011 a 2015, provocados pela desvalorização de 
ativos dos quatro maiores Fundos de Pensão do Brasil, entre eles 
a FUNCEF.
De acordo com o relatório produzido pela CPI, o prejuízo dos 
ativos da FUNCEF alcançou valores de 18 bilhões de reais, 
sendo que no documento final, foram identificados 15 casos de 
má gestão e fraude nos investimentos desses Fundos de 
Pensão, muito embora sabermos atualmente que o prejuízo na 
realidade ultrapassou esses 15 casos identificados na CPI.
Baseado neste relatório, em 05 de setembro de 2016, iniciou a 
Operação GREENFIELD que contou com a participação da 
Policia Federal, da Comissão de Valores Mobiliários, da PREVIC 
e de 14 Procuradores da República, com o Exmo. Sr. Dr. Anselmo 
Lopes, a frente dos trabalhos na citada Operação. A operação foi 
deflagrada em 7 estados e no Distrito Federal, com objetivo de 
apurar os crimes de gestão temerária e fraudulenta.
O relatório apresentado pela CPI dos Fundos de Pensão e a 
Operação Greenfield, além de servir para contrapor as notícias 
falaciosas que recebíamos da FUNCEF à época, serviu também 
para rebater quem referendou e divulga este absurdo de conjun-
tura econômica, para explicar os déficits ocorridos na FUNCEF.
E assim prezados, enquanto éramos subtraídos em tenebrosas 
transações, todos nós que estávamos na ativa e também os 
aposentados, não imaginávamos que as informações prestadas 
nas revistas coloridas da FUNCEF, eram na verdade, uma 
realidade cruel, do que viria a ser a nossa vida futura.  
Sete Brasil, Gradiente, Odebrecht, OAS, Engevix, J&F, Salas da 
FUNCEF, no prédio da OAB em Brasília e INVEPAR são algumas 
das empresas que foram arroladas na Operação Greenfield e que 
causaram prejuízos aos participantes e que ainda assim, vota-se 
primeiro e depois é que vem o parecer? Vimos que esta prática 
foi utilizada muitas vezes para vários investimentos.
Observamos, estupefatos, que o mal costume de superavaliar 
trouxe, entre outras dores de cabeça, pedidos de indenizações 
de valores altíssimos, visto que entre outras irregularidades 
apontadas, em um caso por exemplo da FUNCEF com a ENGE-
VIX, ambas foram acusadas de apresentarem informações falsas 
para efeitos de avaliação de investimentos. 
Outro fator importante que contribuiu para aumentar o prejuízo da 
Fundação foi a irregularidade na contratação de empresas que 
não possuíam aptidão técnica para realizar precificação de 
ativos, tais como CG 4 Consultoria Empresarial, que em seu 
relatório de 2009 avaliou a empresa Multiner, em valor bem 
superior ao que era devido.
Vale citar também o famigerado caso das salas da FUNCEF, 
localizadas no prédio da OAB em Brasília, onde uma alienação 
subfaturada determinou o preço de venda desses imóveis, em 
valor de mercado inferior a sua comercialização, com consequen-
tes prejuízos aos participantes da FUNCEF e que hoje é objeto 
de ação penal proposta pelo MPF, no âmbito da Operação Green-
field. 
Um caso bem emblemático é o da SETE BRASIL onde os fundos 
de pensão foram chamados a aportarem recursos em operações 
de aquisição de participação acionária, através do FIP SONDAS, 
cujo objetivo era captar recursos de investidores que tivessem 
muito capital e predisposição para aceitar o grande risco do 
inédito negócio, que previa inicialmente construir 7 sondas no 
Brasil para exploração de petróleo em águas ultra profundas e 
posteriormente, independente da conclusão das 7 sondas, a 
FUNCEF foi chamada para efetuar novo aporte para construção 
de mais 21 sondas e assim o fez!

O tema Equacionamento, trata do déficit bilioná-
rio da nossa FUNCEF e da injusta e extorsiva 
cobrança imposta a nós, economiários, e é mais 
uma vez foco desta edição, que traz a brilhante 
fala da colega Maristela Guerra, aposentada da 
CAIXA, em Audiência Pública no Senado Federal, 
abordando questões como a CPI dos Fundos de 
Pensão, a operação Greenfield – que envolveu, 
entre outras, as empresas Engevix, Gradiente, 
Invepar, J&F, OAS, Odebrecht e Sete Brasil, bem 
como a absurda tributação de IR nesse equacio-
namento. Leia aqui a íntegra desse vigoroso 
discurso, onde é cobrado resposta por escrito, e 
dos questionamentos feitos aos representantes da 
FUNCEF e da CAIXA. Reascendendo em nós, a 
esperança de efetivos e bons resultados.
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Nos causou espécie ler o referido relatório e saber que a CAIXA é 
administradora e gestora desse fundo e que o banco Bradesco foi o 
custodiante na época, não temos informação de que o quadro perma-
neça o mesmo.
Chamamos a atenção dos senhores, na grande oportunidade que nos 
é dada neste momento, para os desmandos ocorridos na FUNCEF e 
que expusemos aqui em sucintos relatos, posto que se fossemos 
pormenorizar todos os casos de gestão temerária e fraudulenta, 
permaneceríamos aqui o dia inteiro.
Por incrível que pareça mesmo diante dos fatos comprovadamente 
verificados, que são inclusive objeto de denúncia do MPF à Justiça 
Federal, somos nós, participantes, que pagamos esta conta tão 
injusta.
Somos nós que sofremos o desconto compulsório nos nossos contra-
cheques, que se sobrepõem inclusive, a quaisquer outros descontos, 
tais como Plano de Saúde e empréstimos pessoais.
O mais revoltante disso tudo é, que as leis, infelizmente, parecem 
favorecer a quem comete ilícitos, pois ao longo desses quase 5 anos 
não tivemos nenhuma iniciativa, dentro da própria FUNCEF, que 
minimizasse o impacto dos descontos causados pelos equacionamen-
tos nos nossos contracheques.
Nós, participantes, pagamos o déficit de uma conta que não demos 
causa, por isso, aproveitamos  a oportunidade para solicitar de vossas 
excelências, mudanças na Legislação, precisamos de leis que sejam 
mais rígidas, precisamos de leis que punam os gestores que pratiquem 
gestões temerárias ou fraudulentas, precisamos de leis que possibili-
tem e facilitem a justiça, o retorno tempestivo dos recursos desviados 
aos Fundos de Pensão, precisamos de legislação que proteja sem 
procrastinar, os que foram lesados.
A justiça, senhores, é lenta e se fosse mais justa e funcionasse, 
certamente seriamos um país melhor.    
É desesperador termos dedicado uma vida inteira para construir a 
CAIXA ao longo de quase 160 anos, abrindo mão muitas vezes do 
convívio familiar e de momentos de descanso e lazer, quantos de nós 
lamentavelmente, não vimos nossos filhos crescerem e hoje além de 
vermos esse desmonte inexplicável de uma empresa que tem 
apresentado resultados positivos para o governo, nos vemos numa 
encruzilhada imposta pela LC 109 de 2001, que não previu no seu 
bojo, como deveriam ser pagos os déficits decorridos de gestões 
fraudulentas e temerárias.
Indignados solicitamos à FUNCEF, na pessoa do seu Presidente, que 
cumpra o que está previsto no regramento estatutário art. 50, inciso III 
e cobre da Patrocinadora Caixa, o legado deficitário trabalhista que ela 
ainda gera para FUNCEF, já que este injustamente soma-se a conta 
que recai em nossos ombros.
Não bastasse tamanha injustiça, de sofrermos com o desconto dos 
equacionamentos, ainda somos penalizadas com a tributação de IR 
em cima de valores que não recebemos! 
Alguém precisa explicar para a Receita Federal, que os equaciona-
mentos instituídos para custeio de déficit, devem ser excluídos da base 
de cálculo do Imposto de Renda, esses valores, que são denominados 
em nossos contracheques de contribuição extraordinária, não signifi-
cam acréscimo de patrimônio, não são passíveis portanto, de serem 
tributados!
Não estamos pedimos nada além do que é correto, pois além de 
pagarmos equacionamentos, pagamos à Receita Federal, imposto de 
renda por recursos que não recebemos!
É Importante destacar que os descontos conforme  LC 109 de 2001, 
não tem limite para ocorrer e com isso podem chegar a 100% do 
salário, portanto seria cômico se não fosse trágico, nós pagarmos por 
desmandos dos gestores da FUNCEF, que na época deveriam ter sido 
fiscalizados pela PREVIC, que ao que tudo indica, não cumpriu sua 
missão de acompanhar e punir os responsáveis como deveria fazer.
Se não bastassem todos os desmandos ocorridos dentro da FUNCEF, 
obedecendo às diretrizes da Patrocinadora, os participantes do Reg 
Replan não saldado, foram brindados com um dos piores planos de 
saldamento, já que a CAIXA, em 2006 resolveu que a FUNCEF 
patrocinaria a transferência dos planos de previdência de benefício 
definido para planos de previdência de contribuição definida, aumen-
tando em cerca de 10%, naquela ocasião, o compromisso do plano 
saldado, sem que houvesse a devida constituição de reserva matemá-
tica para quem trocou de plano, isso custou a nós participantes, sem 
que soubéssemos, a utilização de toda a Reserva de Contingencia da 
FUNCEF e mais, a CAIXA numa clara demonstração de força, penali-
zou sobremaneira os empregados que optaram por permanecer no 
Plano antigo, congelando as suas carreiras profissionais, impedindo-
-os de serem promovidos e recentemente nas suas aposentadorias, 
não reconhecendo a paridade que seria natural no pagamento dos 

equacionamentos, fazendo-os arcar com descontos que chegam até 
38% de sua renda bruta.
É importante salientar que atualmente, em virtude de tudo que estamos 
passando, temos procurado acompanhar de perto o que acontece na 
FUNCEF, sendo assim gostaríamos, respeitosamente, de saber dos 
Representantes da FUNCEF e da Caixa aqui presentes, o que segue, 
salientando que caso não seja possível responder aos questionamentos 
neste momento, que as respostas sejam fornecidas por escrito, direta-
mente à Senadora Soraya Tronicke, a quem desde já peço a gentileza 
de aceitar uma cópia deste documento, que também será entregue ao 
representante da FUNCEF, aqui presente, bem como aos demais 
integrantes da mesa:
1) O que está sendo feito para cobrar o contencioso, que é de responsa-
bilidade do Presidente da FUNCEF, conforme regramento estatutário 
previsto no art. 50 inciso III? Existe prazo para isso acontecer? Conse-
guimos ter um compromisso de sua parte para que isto ocorra?
 2) O que está sendo feito pela FUNCEF junto a PREVIC, para modificar 
o entendimento das contribuições dos não saldados a fim de corrigir as 
injustiças que foram impostas a eles, principalmente no que tange a 
retirada da paridade no pagamento dos equacionamentos pelos assisti-
dos?
3) Em nome da tão propalada transparência gostaríamos que fosse 
desarquivado e divulgado para todos os participantes, o relatório de 104 
páginas, elaborado e assinado em 2014 pelos diretores Max Pantoja, 
Augusto Miranda e Vanderlei Vale, conforme amplamente divulgado pela 
revista VEJA em 23 de abril de 2016, onde foram relatadas as principais 
causas dos nossos déficits.
4) Em função das áreas de comunicação social, ouvidoria, jurídico, 
auditoria serem diretamente vinculadas ao Presidente da FUNCEF, por 
que não houve qualquer evolução ou melhoria nas informações que 
entendemos que deveriam/devem ser publicadas ou fornecidas com 
tempestividade aos participantes? Importante salientar que este mau 
costume vem de longa data, já que na CPI dos Fundos de Pensão 
verificamos que os parlamentares questionaram a carência de informa-
ções e documentos comprobatórios de diversos atos praticados pelos 
gestores, tais como atas e votos de diretoria.
5) Quais as providências que estão sendo tomadas para cobrar da OAS 
os investimentos feitos no FIP OAS. 
6) As Comissões Técnicas de Apuração (CTA) foram instituídas pela 
Portaria Presi 008/2017, tendo o FIP Enseada como projeto piloto, ora 
se assim o foi, por que a Sra. Raylde, então indicada e aprovada com a 
utilização do Voto de Minerva, pelo Presidente do Conselho Deliberativo, 
quer acabar com elas, se elas são importante instrumento de auxílio nas 
investigações de possíveis ilícitos, para o MPF?
7) Quais as providencias tomadas pela FUNCEF, para apurar os prejuí-
zos decorrentes dos FIPS da Odebrecht?
8) Por que foi feito aporte de 300 milhões na Invepar, em que pese 
publicação recente, do laudo de auditoria independente, no site da 
Empresa, apontando prejuízo de 500 milhões? Estamos repetindo os 
mesmos erros da gestão passada?
9) Em nome da transparência, por que as atas de Diretoria Executiva e 
Conselho Deliberativo não estão sendo disponibilizadas aos participan-
tes que são os verdadeiros donos da FUNCEF?
10) Ouvimos ao vivo e a cores o Diretor de Investimentos da FUNCEF, 
dizer que os investimentos precisam ser mais arrojados para pagar os 
nossos benefícios. O que a atual diretoria planeja fazer para evitar que 
novos investimentos tragam mais prejuízos para os participantes?
11) Considerando que temos dois diretores com assento no Conselho de 
Administração da Invepar, gostaríamos de saber o que será feito, para 
diminuir nossas despesas na 
Invepar, já que há indícios de que 
esta operação trouxe grande prejuí-
zo aos Fundos de Pensão? 
Com esses questionamentos, 
Senhores Senadores e demais 
participantes, gostaria de encerrar a 
minha manifestação deixando uma 
provocação a esta Casa Legislativa, 
quanto a urgente necessidade de 
aprimoramento da legislação em 
vigor, a fim de que possam ser 
instituídos mecanismos legais de 
proteção às reservas financeiras das 
entidades de previdência privada, 
inclusive com a responsabilidade 
integral da patrocinadora, em casos 
de gestão temerária ou fraudulenta. 

Maristela Guerra
Aposentada, participante da FUNCEF



 

 

JUSTIÇA ACOLHE DENÚNCIA DA 
GREENFIELD NA PETROS E FUNCEF
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Justiça federal acolheu integralmente a denúncia feita pela força-tarefa da Operação 
-

ta. 

Com isso, 14 pessoas foram tornadas réus por causarem prejuízos bilionários à Petros e 
à Funcef. Elas responderão por gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro.
Além das penas de prisão, os procuradores pedem quase R$ 5,3 bilhões em multas e 
danos.

A denúncia apontou que o esquema foi articulado entre 2009 e 2015, em meio a apor-
tes de capital dos fundos de pensão no FIP Florestal – cujos principais participantes 
eram Joesley e Mario Celso Lopes, empresário, pecuarista e advogado, especialista na 
compra e venda de fazendas, além das entidades previdenciárias.

Posteriormente, houve negociação para que a Florestal S/A fosse incorporada pela 
Eldorado S/A, também pertencente aos dois empresários citados. As manobras foram 

Controle de empresa
Os crimes proporcionaram a Joesley e a Mário Celso “o controle de uma nova grande 
empresa sem precisar ter realizado o investimento condizente com o valor de tal em-
presa”.

A partir de então, tiveram os investigados o porte necessário para obter, junto ao FGTS 
-

car ainda mais o valor da Eldorado, gerando a empresa que hoje é uma das líderes do 
mercado de celulose no Brasil”.

Ao receber a denúncia, o juiz da 10ª Vara de Justiça federal, Vallisney Oliveira, destacou 
que a peça acusatória “descreve de modo claro e objetivo os fatos imputados aos 

contraprova, nos termos do art. 397 do Código de Processual Penal”.

Thayna Schuquel
Metrópoles.com



PLANO DE SAÚDE - UNEICEF UNIMED RIO
UNEICEF confirma convênio com Plano de saúde para associados
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UNEICEF FIRMA CONVÊNIO COM 
PLANO DE SAÚDE PARA SEUS 
ASSOCIADOS

A UNEICEF tem a satisfação de comunicar que 

da QUALIVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍ-
CIOS para oferecer planos de saúde coletivos 
por adesão com valores exclusivos aos seus 
associados
Informamos que a escolha da UNIMED, através 
da QUALIVIDA ADMINISTRADORA DE BENEFÍ-
CIOS ocorreu após reuniões e análises que 
foram feitas com diversas players do mercado, 
buscando contemplar a todos os nossos 
associados, nos diversos Estados do Brasil.

A opção do plano de saúde, dentre aqueles 

mediante escolha do associado pelo produto 
que melhor lhe atender. 
Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos 
no telefone (21) 2212-1010.

Janaína Maia, administradora, funcio-
nária da associação há 14 anos, 
desempenha a função de secretariar a 
presidência da UNEICEF estando 
encarregada de intermediar o contato 
entre os associados e a empresa Quali-
vida no que tange ao convênio com a 
Unimed.

Contato: Tel. (21) 2262-0767 Opção 3 
no horário  de 10 às 16h.

E-mail: saude@uneicef.com.br



PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA 
A UNEICEF

É obrigatório o recadastramento no Saúde CAIXA a cada 
cinco anos?

A nova versão do Manual Normativo RH221 estabelecerá que 
compete ao Titular aposentado, solicitar atualização cadastral, 
sempre que nece sário. Todavia, não haverá cancelamento do 
cadastro ao atingir 05 anos, porém existe previsão de que a 
adesão ao Saúde CAIXA do titular aposentado seja suspensa no 
caso de desatualização cadastral que enseje cobrança indevida 
para a CAIXA pelos prestadores de serviço e/ou impossibilidade 
de cobrança de mensalidade e/ou coparticipação

Por que o saúde Caixa deixou de enviar carteirinha física para 
todos?

A Resolução Normativa 389/2015 da ANS possibilita às operado-
ras de planos de saúde que as carteirinhas dos beneficiários 
sejam disponibilizadas por meio digital. Considerando a acessibili-
dade apresentada pelos canais digitais e a busca por redução de 
custos e maior eficiência ao Saúde CAIXA, a CAIXA optou por 
suspender a emissão de carteirinhas físicas e utilizar apenas as 
carteirinhas digitais. Todavia, atendendo a pedidos dos beneficiá-
rios, em 2019, a CAIXA retomou a emissão de carteirinhas plásti-
cas, sendo enviada ao beneficiário na data do vencimento.

Por que temos números diferentes das carteirinhas?

O Saúde CAIXA está passando por uma transformação digital, 
desta forma, todos os modelos de cartões são aceitos pela Rede 
Credenciada, mesmo com números diferentes, por terem origem 
em sistemas também separados; Essa integração dos sistemas e 
também a adoção de um modelo único de cartão também está 
previsto; Os cartões plásticos são emitidos e enviados conforme o 
vencimento. Não há qualquer prejuízo para o beneficiário e como 
a Rede de Prestadores é amplamente comunicada, não há dificul-
dades no atendimento com estes cartões.

Existe alguma viabilidade para que se possa utilizar o benefí-
cio INSS no cálculo dos 6,5% dos proventos para fins de 
limitador de custeio já que a Caixa passará a contribuir com 
percentual limitado futuramente, impactando sobremaneira o 
custeio do Saúde Caixa, ja que o custeio hoje é 70% CAIXA e 
30% para nós.

Poderá ser avaliada pela CAIXA junto à Secretaria de Coordena-
ção e Governança das Empresas Estatais - SEST, a possibilidade 
de aplicar a CGPAR no 23/2018 no que se refere ao teto de partici-
pação da empresa no custeio do benefício de assistência à saúde, 
conforme já indicado pelo Vice Presidente na ocasião. Porém, tal 
alteração depende primeiramente a alteração do Estatuto Social 
da CAIXA e de novo ACT. Todavia, para ajustar o limite de partici-
pação da empresa para considerar os benefícios pagos pelo INSS 
na folha de proventos, assim como descrito na Resol ção CGPAR 
no 23, deverá ser aplicado o art. 3o em sua totalidade, inclusive no 
que se refere ao percentual máximo de custeio.

Vimos que o Saúde Caixa, tem apresentado melhorias bem 
significativas, em que pese muitos colegas ainda não terem 
se apercebido desse fato e direcionarem suas reclamações 
para a ANS. Assim perguntamos: quais os impactos que 
essas reclamações feitas diretamente na ANS, causam no 
nosso plano de saúde?

Em 2018, 93% das reclamações registradas na ANS contra o 
Saúde Caixa foram arquivadas. Ainda assim, aquelas que foram 
consideradas procedentes geraram multas na ordem de R$ 4,81 
milhões, onerando o plano e os beneficiários. O ranking da ANS 
classifica os planos pela quantidade de reclamações, ou seja, o 
simples registro da reclamação na ANS, independente da recla-
mação ser classificada como procedente. Assim, é fundamental 
que os beneficiários priorizem os canais internos de
atendimento para registro de reclamações. Todas as reclamações 
que não foram respondidas dentro do prazo ou que o beneficiário 
não concordou com a resposta, podem ser registradas no canal 
Reclame , que é respondido exclusivamente por empregados 
Caixa, no prazo de até 5 dias úteis.

Canais da Central de Atendimento do Saúde CAIXA, disponí-
veis 24 horas/7 dias por semana:
Telefone 0800 095 60 94
WhatSapp (61) 99186-5878

Fale Conosco http://www.centralsaudecaixa.com.br/fale-
conosco/

Atendimento On line: http://www.centralsaudecaixa.com.br/
Reclame Saúde Caixa - Reclame Saúde Caixa -
http://www.centralsaudecaixa.com.br/reclame/ -para o caso de
solicitação não solucionada pelos demais Canais de
Atendimento

Qual a penalização mais grave que pode ser ensejada ao 
Saúde Caixa em razão das reclamações serem registradas 
diretamente na ANS?

Segundo a Resolução Normativa 124 da ANS, podem ser aplica-
das desde penalidades como advertência, multa e até mesmo o 
cancelamento da autorização de funcionamento e alienação da 
carteira da operadora 

Quais os prazos de atendimento que o Saúde Caixa vem 
adotando para procedimentos que necessitam de autoriza-
ção prévia?

90% dos pedidos de autorização prévia são analisados pelas 
nossas auditorias médicas em menos de 5 dias. Muitas vezes, 
identificamos reclamações dos beneficiários informando que o 
prestador informou que o plano demora 21 dias para autorizar. 
Esclarecemos que apesar desse ser o prazo de garantia de 
atendimento estabelecido pela ANS, os prazos de atendimento do 
Saúde Caixa são inferiores. Além disso, é importante que o bene-
ficiário solicite o protocolo de abertura do pedido de autorização 
prévia ao prestador, podendo acompanhar o andamento da 
autorização por meio da Central de Atendimento. 

Se os colegas que não tem Saude Caixa entrassem para o 
plano como dependentes restritos (pagando a totalidade dos 
custos, porém nos valores que o Saúde Caixa paga e sem 
limites de pagamento, isso impactaria de alguma forma o 
plano ou mesmo a participação da Caixa?

Não há, atualmente, a possibilidade dos empregados contratados 
a partir de 01/09/2018 entrarem no Saúde CAIXA, ainda que na 
condição de Restritos, uma vez que a Resolução CGPAR no 
23/2018 e o Acordo Coletivo de Trabalho vedam essa inclusão de 
forma expressa.
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Percebemos que ao fazermos exames muitas vezes assinamos 
formulários sem que estejam preenchidos. O que fazer para 
evitar que nos sejam cobrados serviços que não foram feitos 
ou que não deveriam ser feitos?

Nos casos em que os procedimentos são previsíveis, tais como: 
consulta médica, sessões de psicoterapia, exames rotineiros, etc; 
cabe a exigência de que o prestador preencha devidamente a guia 
física com os eventos a serem realizados, devendo o beneficiário 
recusar a assinatura da guia, caso esteja inconforme. Nas situações 
onde a realização dos eventos são imprevisíveis e incalculáveis, tais 
como: internações, atendimento de urgência e emergência, em 
regra os prestadores solicitam a assinatura da guia em branco. 
Nestas situações, caberá o acompanhamento dos demonstrativos 
financeiros, e questionar eventuais discrepâncias observadas 
através do fale conosco e central de atendimento.

Como verificar os valores utilizados por nós no saúde Caixa?

Anexamos o passo a passo de acesso ao Portal Saúde Caixa, na 
qual os beneficiários podem verificar os demonstrativos de utiliza-
ção do Saúde Caixa.

As perguntas abaixo são do Fórum FENACEF:

Por que somente as contribuições dos usuários foram
consideradas na contabilização do superávit indicado no 
balanço
da Caixa do 1º semestre de 2019?

O ACT 2018/2020, bem como os anteriores, determina a seguinte 
regra
para participação da CAIXA no custeio do Saúde CAIXA: "Parágrafo 
Segundo - É fixada a participação de custeio do Saúde CAIXA em 
30% das despesas assistenciais para os beneficiários titulares, 
assim entendidas, as relativas exclusivamente ao pagamento do 
valor de consultas e outros serviços prestados diretamente pela 
rede credenciada ou livre escolha ao titular e seus dependentes e 
70% das despesas assistenciais para a CAIXA." Assim, a participa-
ção da CAIXA no custeio do Saúde CAIXA só está vinculada às 
despesas assistenciais, motivo pelo qual eventuais desequilíbrios 
que ocasionem superávit ou déficit são consequência de contribui-
ções dos beneficiários que divergem de 30% das despesas 
assistenciais.

Qual a posição da direção da Caixa com relação à aplicação 
integral da resolução 23 da CGPAR? A Caixa tem um cronogra-
ma para a implementação integral da resolução?

Como empresa pública, a CAIXA deverá seguir as diretrizes aponta-
das pela CGPAR, nos prazos estabelecidos pela Comissão.

No Balanço Publicado pela Caixa dos Resultados da Empresa 
de 2018 e 06/2019 a duration do Saúde Caixa (páginas 107 e 105 
respectivamente) é menor do que a da Funcef. Nos anos 
anteriores era maior do que os Planos de Benefício da Funcef e 
mais que o dobro. Por que houve esta redução? Para o Saúde 
Caixa o que representa esta duration?

Houve mudança de metodologia de apuração da premissa para dar 
maior aderência à realidade do plano, o que culminou em maior 
proximidade às durations dos demais planos de benefícios. Tal 
premissa não gera impacto para a situação financeira do plano de 
saúde ou dos planos de previdência "Duration é a representação, 
em unidade de tempo, da duração média de um fluxo de pagamen-
tos ponderado pelo seu valor presente, que permite verificar a sensi-
bilidade da carteira às variações na taxa de juros." (Instrução CVM 
nº 480/2009)

Caso a Caixa seja privatizada, o que acontecerá com o Saúde 
Caixa?

Não existem estudos sobre essa hipótese.

Qual o percentual que representa hoje, em relação à folha de 
pagamento, a participação da Caixa no Saúde Caixa?

Atualmente a participação da CAIXA no Saúde CAIXA representa, 
aproximadamente, 8% da Folha de Pagamento e Proventos.

Quanto às limitações de gastos com saúde dos ativos e inativos 
que a direção da Caixa introduziu ao Estatuto da Empresa, uma 
vez que a CGPAR não tem força de lei?

O teto de participação da CAIXA no custeio do benefício de assistên-
cia à saúde foi uma medida de sustentabilidade para a empresa, 
implantada em seu Estatuto antes da publicação da Resolução 
CGPAR nº 23/2018, não havendo assim relação entre ambos os 
regramentos. Além disso, o teto de
participação previsto no Estatuto foi levado pela CAIXA à negociação 
coletiva de 2018 e incluído no Acordo Coletivo de Trabalho 
2018/2020, não tendo sido, portanto, imposto aos beneficiários.

Se ultrapassar o teto de 6,5% o excedente será coberto só pelos 
beneficiários?

Atualmente o Saúde CAIXA conta apenas com duas fontes de 
receita: a CAIXA e os beneficiários. Assim, a partir de 2021, caso o 
teto de participação da empresa no custeio dos benefícios de 
assistência à saúde seja atingido, o excedente deverá ser custeado 
pelos beneficiários.

Há previsão de melhoria na descrição dos procedimentos médi-
cos a cada mês? Atualmente só sabemos os valores mas não 
sabemos o que estamos pagando.

O beneficiário pode verificar detalhadamente a descrição dos proce-
dimentos no Portal do Saúde Caixa. O passo a passo para acesso 
ao Portal está disponível na página da Central (http://www.central-
saudecaixa.com.br/beneficiarios/cadastrob
eneficiario/) e no documento anexo.

Como será essa mensalidade individualizada?

O estudo referente à proposta de custeio individualizada está em 
fase final de validação na CAIXA e conta com 6 alternativas diferen-
tes, com os devidos impactos para os beneficiários do plano. Tão 
logo esteja concluído o estudo, será compartilhado com os beneficiá-
rios, seguindo a postura de transparência que a empresa tem dado 
às informações do Saúde CAIXA.

Como são escolhidos os membros conselheiros do GT do 
Saúde Caixa?

A CAIXA e a CONTRAF indicam 4 representantes, de cada

Existe a obrigatoriedade de se efetuar o recadastramento no 
Saúde Caixa? De que forma?

A nova versão do Manual Normativo RH221 estabelecerá que 
compete ao Titular aposentado solicitar atualização cadastral, 
sempre que necessário. Todavia, não haverá cancelamento do 
cadastro ao atingir 05 anos. A atualização poderá ser realizada pelos 
Canais de Atendimento (WhatsApp Saúde Caixa, Fale Conosco) e 
AUTOSC.

VANESSA LINS KOENIGKAN
Gerente Executiva

 "Liderança é ação, e não posição.” - Donald McGannon
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NOTA EXPLICATIVA
AÇÕES FGTS, IR e TÁBUA DE MORTALIDADE QUANDO DO SALDAMENTO 
REG/REPLAN 

A UNEICEF vem informar que irá realizar assembleia geral extraordinária, no dia 19 de novembro do corrente, 
sendo a primeira convocação às 10:00 h , com segunda e última às 10:30 h, à Rua Alcindo Guanabara nº 24, 
4º andar- sala 403, para deliberar sobre o ajuizamento das ações judiciais coletivas abaixo relacionadas, bem 
como protestos interruptivos, através do convênio firmado com o Escritório de Advocacia Fernandes Advoga-
dos Associados, sob a coordenação do brilhante advogado Dr. Thiago d’Ávila Fernandes, com a finalidade de 
resguardar os direitos dos associados da UNEICEF, quanto à aplicação da prescrição, permitindo que, poste-
riormente, sejam ajuizadas demandas individuais e coletivas, após uma melhor consolidação da jurisprudência:

Curriculum Vitae

O advogado Thiago d´Àvila Fernandes 
é  advogado  mil i tant e  nas  áreas  
previdenciária e trabalhista, mestre em 
Direito Previdenciário pela PUC-SP, 
autor  do l ivro  “Fundam entos  da  
Seguridade Social”, publicado pela Ltr.

Quaisquer dúvidas poderão ser 
solucionadas através do telefone: 

(61) 99934-3023 ou do  email
thiago@fernandesadvogados.com

Protesto interruptivo de prescrição para ações das Tábuas de  Mortalidade utilizadas no Plano de 
Saldamento do Reg/Replan;

Protesto interruptivo para ações de FGTS;

Propositura de ação para Tábua de Mortalidade utilizada no Saldamento do Plano Reg/Replan;

Propositura de ação sobre correção de FGTS;

Propositura de ação do IR pago sobre o equacionamento (ação individual).
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IMPOSTO DE RENDA EQUACIONAMENTO
Perguntas Frequentes

1. O que é o Equacionamento?                                                                 
O Equacionamento ocorre sempre que os participantes de 
Planos de Previdência Complementar (Fundos de Pensão) 
precisam realizar contribuições extraordinárias como forma 
de minimizar eventuais prejuízos nos investimentos dos 
fundos, tal como está ocorrendo com a FUNCEF e a 
PETROS.

2. Então quer dizer que eu tenho que pagar algo ao 
meu Plano de Previdência quando ocorre o Equaciona-
mento?
Sim, todos os participantes passam a ter que contribuir 
com um valor adicional ao que normalmente contribuem 
para o Plano.

3. Qual o valor desse Equacionamento?
Isso depende de cálculos realizados pelo próprio Plano e, 
ainda, a reserva matemática individual ou o benefício efeti-
vo ou projetado atribuído a cada um dos participantes. 
Quanto maior o prejuízo, maior a contribuição.

4. Quem está aposentado, recebendo benefício de 
previdência privada (FUNCEF, PETROS, etc.), está 
impossibilitado de deduzir do seu imposto de renda a 
parcela relativa ao equacionamento?
Sim, e a Receita Federal tem obrigado o beneficiário a 
recolher o imposto de renda sobre o questionamento.

5. Posso pedir a devolução do imposto de renda pago 
sobre o Equacionamento?
Sim. Apesar do entendimento da Receita Federal, o partici-
pante aposentado ou na ativa pode solicitar, judicialmente, 
a devolução do Imposto de Renda pago indevidamente.

6. Quais documentos são necessários para o ajuiza-
mento da Ação?
Os documentos habituais de identificação (RG, CPF, Com-
provante de Residência e Procuração) e contracheques ou 
a ficha financeira mensal de todo o período de equaciona-
mento com a identificação do desconto do Imposto de 
Renda Mensal.

7. Quem está trabalhando também poderá ajuizar o 
pedido?
Sim, basta que esteja participando do Equacionamento e 
tenha recolhido IR sobre esse valor.

8. Tem prazo prescricional para ajuizar?
Sim, o prazo é de cinco anos contados da data do desconto 
do Imposto de Renda.

9. O escritório cobra algum valor antecipado para 
ajuizamento da ação?
Não. O escritório não cobra nenhum valor antecipado para 
ajuizamento da ação. Os honorários serão devidos apenas 
em caso de sucesso, com o percentual de 25% sobre o 
montante a ser devolvido, conforme previsto no contrato de 
honorários.

10. Quanto tempo demora o processo judicial?
A duração do processo depende muito das particularidades 
de cada caso, porém os pedidos formulados, até o presente 
momento, estão demorando em torno de 1 ano para serem 
julgados.

11. Já existe algum precedente favorável?
Sim, já existe precedente da Turma Nacional dos Juizados 
Federais.

12. Como devo proceder para pleitear o direito?
Aqueles interessados já podem encaminhar a documenta-
ção, para que possamos ingressar com o pedido.

13. Como são ajuizadas as ações?
As ações são ajuizadas em grupos, por isto solicitamos o 
encaminhamento do “link” do grupo de whastapp aos 
amigos interessados, inclusive de outros Estados, a fim de 
que possamos completar os grupos e atender a todos os 
interessados.

14. Em média, qual o valor devoluções devidas? 
Os valores podem variar bastante, em razão das particulari-
dades de cada um (como remuneração, por exemplo), mas 
para uma remuneração de R$ 5.000,00, o total após 5 anos 
de equacionamento gira em torno de R$ 18.000,00.

Dúvidas? Todas as suas dúvidas podem ser esclarecidas por meio dos seguintes contatos:
e-mail central: atendimentoirequacionamento@fernandesadvogados.com – Telefone geral: (61)99934-3023

email: thiago@fernandesadvogados.com - Dr. Thiago Fernandes – (61)99665-3026
email: antonio@fernandesadvogados.com – Dr. Antônio – (61)99937-3024
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PASSEIOS
CULTURAIS

Nossos passeios são sempre organizados para que os associados 
tenham um contato maior com a cultura da cidade e do país. 
Buscando desenvolver uma atividade em grupo que proporcione 
prazer e bem-estar.

No dia 23/5/19, vistamos o Museu de Arte do RIO – MAR – que está 
localizado no centro da cidade. O museu mantém uma estrutura 
voltada para a divulgação de acervos históricos do Rio, como 
também sobre a revitalização e urbanização
do centro carioca.
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Realizamos mais uma visita à Ilha 
Fiscal no dia 22/08/19. Esse lugar 
encantador, que recebeu o último 
baile do Império, é um grande 
centro de memória e símbolo da 
época imperial. Localizado no 
interior da baía de Guanabara, se 
tornou nos últimos anos, um 
conhecido destino turístico do Rio 
de Janeiro.

Organizamos uma visita ao Largo 
da Carioca, região central do Rio, 
no dia 22/08/2019. Conhecemos a 
Igreja de Santo Antônio e a Igreja 
de São Francisco da Penitência, 
duas instituições religiosas que 

formação cultural da cidade.
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BATE
PAPO

É possível realizar um Inventário em cartório sem a morosidade dos 
processos judiciais convencionais?

Vejamos agora o Diploma Legal que garante os ressarcimentos indeniza-
tórios no Direito

Meu Plano de Saúde está negando medicamentos cuja necessidade é 
decorrente de doença cujo tratamento está previsto no contrato, tenho direito 
a requerer esses remédios?

Advogado formado no Instituto Metodista Bennett, Especialista em Direito 
Civil, Pós Graduado em Licitações e Contratos Públicos, Consultor Jurídico 
de empresas nos mais diversos segmentos (público e privado), Assistente 
Jurídico em Conselhos de Fiscalização Profissional, sendo Presidente de 
Comissões de Licitação por quatro anos, Atuação como colunista no Jornal 
“O Dia”, na coluna Reclamar Adianta (Direito do Consumidor), atuação em 
contencioso por mais de vinte anos, atuação em processos de compliance 
e coach, Experiência em implementação das técnicas do Pregão Eletrônico 
em Entidades Públicas.

Com relação aos processos de Divórcio, é possível que esse tipo de 
processo também seja realizado pela via administrativa?

Possuo bens imóveis, posso fazer testamento e deixar meu patrimônio 
para quem eu quiser?

Convivo com uma pessoa e quero oficializar uma União Estável, como 
proceder?

Sou cliente de diversas empresas concessionárias de serviços e tenho 
problemas recorrentes, sou obrigado a produzir provas em caso de falhas 
dessas empresas?

SIM. Amparado pelo mesmo Diploma Legal acima descrito, os processos 
de Divórcio podem ser solucionados em Cartórios de Notas.
Cumpre esclarecer que, para a lavratura da Escritura na referida modali-
dade, é imperioso que haja consenso entre o casal, que não exista 
patrimônio a partilhar e, ainda, que não existam questões ligadas à 
guarda e pensionamento de filhos. Nesses casos, o processo deverá, 
obrigatoriamente, tramitar em uma Vara de Família.

NÃO. O Direito Brasileiro prevê a figura do herdeiro necessário. O 
cônjuge, os ascendentes (pais) e os descendentes (filhos) não podem ser 
excluídos de um testamento. 
Essa possibilidade só existe em caso de flagrante abandono ou maus 
tratos dos herdeiros necessários em relação ao legítimo possuidor do 
patrimônio e, dita conduta precisa ser comprovada em processo judicial.
Caso não existam herdeiros necessários, o agente poderá dispor de seu 
patrimônio e nomear herdeiros de acordo com sua conveniência, ressal-
tando que, o testador precisa estar em perfeitas condições de saúde, para 
que a manifestação de sua vontade tenha validade jurídica junto ao 
Tabelião do Cartório, onde será realizado o Testamento.

A união estável pode ser declarada através de Escritura Pública lavrada 
em Cartório de Notas.
As partes poderão determinar a data de início da vigência da união, o 
regime de bens que regerá a referida união, além de garantir direitos 
previdenciários, convênios médicos, etc.

SIM. Em conformidade com a Lei nº 11.441/2007, o Inventário administra-
tivo é admitido no direito brasileiro. Para tanto são três os requisitos 
necessários para que o procedimento seja realizado no Cartório de Notas, 
dentre eles: 
Que não exista testamento; 
Que as partes sejam capazes - o menor emancipado é capaz; 
Que as partes estejam assessoradas por um advogado.
Com a possibilidade de realização da transmissão patrimonial através de 
uma Escritura de Inventário lavrada em Cartório de Notas, os beneficiá-
rios têm flagrante vantagem em relação à celeridade em que o deslinde 
da partilha se define.

NÃO. Obviamente que, caso o consumidor tenha provas que demonstrem 
claramente seu direito, ele deverá apresentá-las em Juízo, no entanto,  
existe um Diploma Legal pouco conhecido da grande maioria dos consu-
midores, a Inversão do Ônus da Prova. O Legislador, acertadamente, 
observou que o cidadão comum é hipossuficiente para produção de 
provas em comparação com as gigantes prestadoras de serviços.
Assim, foi instituído o Princípio basilar do Direito do Consumidor, vejamos:
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 
regras ordinárias de experiências (...).”
Assim, ficam as empresas obrigadas a comprovar em juízo, que os fatos 
alegados em seu desfavor não são verdadeiros.

Código Civil, Lei nº 10.406/02, Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 
e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmen-
te desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem.
O Direito Brasileiro prevê o ressarcimento a qualquer indivíduo que seja 
lesado, caso reste comprovada a conduta delituosa do agente causador do 
dano.
Importante frisar, no entanto, alguns tipos de indenização previstos em nosso 
ordenamento jurídico.
Danos Morais são aqueles que não possuem um valor concreto. Trata-se de 
um valor atribuído pela Justiça, objetivando uma punição ao agente causa-
dor, com cunho punitivo e pedagógico, que serve ainda, para amenizar o 
sofrimento do autor, ocasionado pela conduta eivada de imperícia, negligên-
cia ou imprudência do referido agente. Podemos citar uma negativação 
indevida em órgãos de crédito que, não provoca um prejuízo financeiro 
concreto, porém causa um transtorno gigantesco na vida do cidadão, 
passível de reparação pecuniária.
Danos Materiais são aqueles em que o consumidor comprova determinado 
prejuízo financeiro em decorrência de má conduta do personagem causador. 
Um exemplo é o caso em que o indivíduo é forçado a adquirir um telefone 
móvel em decorrência do não funcionamento do seu equipamento. Esse 
gasto realizado configura um dano material.
Já os lucros cessantes são os valores que o indivíduo deixa de ganhar em 
virtude da negligência ou imperícia do terceiro. Um bom exemplo é o caso 
em que um motorista imperito provoca um acidente e deixa um profissional 
do ramo de transporte executivo sem poder usar seu veículo por um período 
deixando de obter renda.
O lado positivo é que todos esses pleitos indenizatórios podem ser requeri-
dos cumulados através de processo judicial

SIM. Caso a doença esteja coberta pelo contrato, o plano de saúde é obriga-
do a custear esses medicamentos. Vejamos a Jurisprudência correlata ao 
tema: O julgado do STJ, no agravo interno no agravo em Resp 1236085/PE, 
em 3 de maio de 2018 teceu que: "O Superior Tribunal de Justiça possui 
entendimento de que, havendo cobertura para a doença, consequentemente 
deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para 
assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano". No mesmo 
sentido, o TJ/SP tem entendimento na sua súmula 102 que: "Súmula 102: 
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de 
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por 
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".
Esperamos ter colaborado para elucidar as dúvidas dos associados, e 
reafirmamos o nosso compromisso de prestar um serviço de excelência à 
toda família UNEICEF.

CURRICULUM – DR. ALEXANDRE FARELLI

Dr. Alexandre Farelli
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CONVÊNIOS

Temos mais uma vantagem para aqueles 
que gostam de viajar com conforto. 
Conseguimos estabelecer um convênio 
com o Hotel La Brise em Cabo Frio e todos 
os nossos associados terão 5% de desconto 

na tarifa.
contato Hotel La Brise: (22) 2643-0424

Convênio com a Universidade Estácio 
oferece desconto de 40% para os 

associados e seus dependentes. 

Maiores informações 
ligue para 21 2262-0767

 Ramal 27 - Barbara

Atendimento Médico 
na Sede da UNEICEF

Nossa Diretora de Saúde 
e Bem Estar, Dra. Henri-
queta da Ascenção 
Aguiar Coelho, está aten-
dendo na sede da 
UNEICEF às segundas e 
terças-feiras de 14:00 às 
16:00 hs.

Av. Rio Branco, 174 - 11º andar, Centro. 
Tel: (21)2262-0767

NOTAS



Nosso próximo passeio será dia 21/11 (quinta-feira) quando 
visitaremos o Palácio Tiradentes, sede da Assembléia Legisla-

telefone (21)2262-0767 e mantenha-se atualizado em nossas 
redes sociais www.facebook.unei/uneicef 

Por oportuno, gostaríamos de agradecer pela atenção dispensada na pessoa da 
Sra. Fabiana Delgado, Supervisora do Setor de Atividades Educativas e Relações 
Institucionais do Centro Cultural da Justiça Federal pela disponibilidade de nos 
permitir registrar a visita de nossa presidente Maria do Amparo F. da Silva, cujas 
fotos ilustram esta edição.

O CCJF é uma instituição ligada ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região e 
ocupa a antiga sede do Supremo Tribunal Federal. Sua construção teve início em 
1905 como parte integrante do projeto de reformulação da cidade do Rio de 
Janeiro, então Capital Federal. 

Endereço: Av. Rio Branco, 241 – Centro, Rio de Janeiro/RJ  Tel: (21)3261-2550 

SEJA ASSOCIADO
 Faça parte da Associação, aproveite todos os privilégios e 

 por dentro das novidades a respeito da Caixa Econômica 
Federal. Para se associar acesse o site www.uneicef.com.br/se-
ja-socio/, preencha o formulário com seus dados ou entre em 
contato pelo telefone  (Ramal 1).                                                                        

 Venha fazer parte da UNEICEF!

 A UNEICEF oferece aos Associados diversos serviços 
disponibilizados pela própria Associação e descontos em 
instituições parceiras. Além das vantagens e facilidades, somos 
mais de 5.000 colegas Aposentados e Pensionistas esperando 
para nos juntar a você. Aqui você estará protegido e amparado 
por muitos benefícios e cercado de amigos; portanto, aqui é o 
seu lugar. Você vai ver como é bom ser associado da UNEICEF.
CONVÊNIOS - Descontos em diversos estabelecimentos, como 
universidades, farmácias, óticas, cursos de idiomas, agências de 
turismo, entre outros.
FINANCEIRO - Concessão de vales emergenciais e vale farmácia. 
JURÍDICO - Plantão do Advogado na Sede da UNEICEF e orien-
tação previdenciária.
LINKS ÚTEIS - Links úteis aos economiários ativos, aposentados 
e pensionistas da CAIXA.
SAÚDE - Relação de hospitais credenciados, entre outros 
serviços.
SEGUROS - Seguros pessoais e patrimoniais. Atendimentos em 
domicílio.
SERVIÇO SOCIAL - Visitas hospitalares e domiciliares, acompa- 
nhamento de processos na área de assistência, concedidos pelo 
SAÚDE CAIXA (home care, prótese, empréstimo sem juros para 
tratamentos médico e odontológico).Emergência 24 horas. 
Internação, funeral, informação quanto a médicos credenciados 
e serviços prestados pela AUDIMED, remoção, entre outros.
    Para maiores informações, acessar o site 
www.uneicef.com.br ou pelo telefone: (21) 2262-0767.

PRÓXIMO PASSEIO CULTURAL CCJF - CENTRO CULTUAL DA 
JUSTIÇA FEDERAL

DO QUE VOCÊ PRECISA? 
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